
ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้ำง วิธีจัดซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือกำรจ้ำง

1 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์ จ ำนวน 11 รำยกำร 289,756.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ทรัพย์อรุณพง จ ำกัด บริษัท ทรัพย์อรุณพง จ ำกัด เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
 ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 10/2565         
  17 มกรำคม 2565

2 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 21 รำยกำร 28,714.00 เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญอุดมสำส์น ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญอุดมสำส์น เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
 ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 11/2565         
  17 มกรำคม 2565

3 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์ จ ำนวน 34 รำยกำร 398,735.50 เฉพำะเจำะจง
บริษัท มิสเตอร์ อ้ิงค์ คอมพิวเตอร์ เซอร์วิส 
จ ำกัด

บริษัท มิสเตอร์ อ้ิงค์ คอมพิวเตอร์ เซอร์วิส 
จ ำกัด

เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
 ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 12/2565         
  25 มกรำคม 2565

4
จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ (ตู้โดยสำร) กรุงเทพ-
ระยอง วันท่ี 10-11 มกรำคม 2565

5,400.00               เฉพำะเจำะจง นำยปริญญำ บรรณำกำร นำยปริญญำ บรรณำกำร เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 34/2565         
     4 มกรำคม 2565

5
จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ (ตู้โดยสำร) กรุงเทพ-
เชียงรำย วันท่ี 10-13 มกรำคม 2565

15,200.00 เฉพำะเจำะจง นำยอ ำนำจ นุชนุ่ม นำยอ ำนำจ นุชนุ่ม เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 35/2565         
     4 มกรำคม 2565

6 จ้ำงพิมพ์แผนท่ีท้ำยกฎกระทรวงฯ 13,910.00 เฉพำะเจำะจง ส ำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและรำชกิจจำนุเบกษำ ส ำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและรำชกิจจำนุเบกษำ เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 36/2565         
     11 มกรำคม 2565

7
จ้ำงซ่อมรถยนต์รำชกำร หมำยเลขทะเบียน ฌอ 
8525 กทม.

17,355.40 เฉพำะเจำะจง อู่ช่ำงทอง เซอร์วิส อู่ช่ำงทอง เซอร์วิส เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 37/2565         
     12 มกรำคม 2565

8
จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ (ตู้โดยสำร) กรุงเทพ-
ระยอง วันท่ี 17 มกรำคม 2565

3,600.00 เฉพำะเจำะจง นำยปริญญำ บรรณำกำร นำยปริญญำ บรรณำกำร เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 38/2565         
     12 มกรำคม 2565

9
จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ (ตู้โดยสำร) สผ.-กรุงเทพ-
บุรีรัมย์ วันท่ี 16 -18 มกรำคม 2565

9,900.00 เฉพำะเจำะจง นำยเชิดศักด์ิ นุชพุก นำยเชิดศักด์ิ นุชพุก เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 39/2565         
     13 มกรำคม 2565

10
จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ (ตู้โดยสำร) สผ.-ชุมพร-
เพชรบุรี วันท่ี 25-27 มกรำคม 2565

9,900.00               เฉพำะเจำะจง นำยประมูล วรวงค์ นำยประมูล วรวงค์ เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 40/2565         
     14 มกรำคม 2565

11
จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ (ตู้โดยสำร) กรุงเทพ-
ระยอง วันท่ี 24-25 มกรำคม 2565

6,000.00               เฉพำะเจำะจง นำยปริญญำ บรรณำกำร นำยปริญญำ บรรณำกำร เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 41/2565         
     14 มกรำคม 2565

12
จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ (ตู้โดยสำร) กรุงเทพ-
สระบุรี วันท่ี 21 มกรำคม 2565

3,100.00               เฉพำะเจำะจง นำยปริญญำ บรรณำกำร นำยปริญญำ บรรณำกำร เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 42/2565         
     14 มกรำคม 2565

13
จ้ำงซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  เคร่ืองปร้ินเตอร์ 
จ ำนวน 1 เคร่ือง

5,885.00               เฉพำะเจำะจง บริษัท สยำม โอ. เอ. แอนด์ เทเลคอม จ ำกัด บริษัท สยำม โอ. เอ. แอนด์ เทเลคอม จ ำกัด เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 43/2565         
     19 มกรำคม 2565

แบบ สขร.1
รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง เดือน มกรำคม 2565

ส ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม 



ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้ำง วิธีจัดซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือกำรจ้ำง

แบบ สขร.1
รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง เดือน มกรำคม 2565

ส ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม 

14 จ้ำงซ่อมเคร่ืองแกนเนอร์ จ ำนวน 1 เคร่ือง 5,885.00               เฉพำะเจำะจง บริษัท สยำม โอ. เอ. แอนด์ เทเลคอม จ ำกัด บริษัท สยำม โอ. เอ. แอนด์ เทเลคอม จ ำกัด เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 44/2565         
     19 มกรำคม 2565

15
จ้ำงซ่อมรถยนต์รำชกำร หมำยเลขทะเบียน ฮย 
2053 กทม.

25,391.10             เฉพำะเจำะจง อู่ช่ำงทอง เซอร์วิส อู่ช่ำงทอง เซอร์วิส เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 45/2565         
     20 มกรำคม 2565

16
จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ (ตู้โดยสำร) กรุงเทพ-
ขอนแก่น วันท่ี 2-4 กุมภำพันธ์ 2565

11,700.00             เฉพำะเจำะจง นำยศิรสิทธ์ิ แก้วพินิจ นำยศิรสิทธ์ิ แก้วพินิจ เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 46/2565         
     26 มกรำคม 2565

17
จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ (ตู้โดยสำร) กรุงเทพ-
ชลบุรี วันท่ี 31 มกรำคม -1 กุมภำพันธ์ 2565

6,000.00               เฉพำะเจำะจง นำยปริญญำ บรรณำกำร นำยปริญญำ บรรณำกำร เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 47/2565         
     28 มกรำคม 2565

18 จ้ำงเหมำเอกชนปฏิบัติงำน 97,449.95             เฉพำะเจำะจง นำงสำวอนัญญำ แป้นอำทิตย์ นำงสำวอนัญญำ แป้นอำทิตย์ เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
ข้อตกลงเลขท่ี 102/2565        
        11 มกรำคม 2565

19
จ้ำงท่ีปรึกษำโครงกำรพัฒนำแนวทำงกำรประเมิน
ควำมคุ้มค่ำเพ่ือสนับสนุนกำรปฏิบัติภำรกิจของ
กองทุนส่ิงแวดล้อม

4,498,000.00         คัดเลือก บริษัท เดอะ ครีเอจ้ี จ ำกัด บริษัท เดอะ ครีเอจ้ี จ ำกัด เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
สัญญำเลขท่ี 32/2565            
     ลงวันท่ี 5 มกรำคม 2565

20
จ้ำงท่ีปรึกษำโครงกำรบริหำรจัดกำรพ้ืนท่ีคุ้มครอง
ส่ิงแวดล้อมอย่ำงย่ังยืน

1,960,000.00         คัดเลือก บริษัท เทสโก้ จ ำกัด บริษัท เทสโก้ จ ำกัด เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
สัญญำเลขท่ี 33/2565            
     ลงวันท่ี 7 มกรำคม 2565

21 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 16 รำยกำร 4,987.00                เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญอุดมสำส์น ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญอุดมสำส์น เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
IV6500002 ลงวันท่ี 10 
มกรำคม 2565

22 จ้ำงซ่อมเคร่ืองปร้ินเตอร์ 4,922.00                เฉพำะเจำะจง บริษัท สยำม โอ. เอ. แอนด์ เทเลคอม จ ำกัด บริษัท สยำม โอ. เอ. แอนด์ เทเลคอม จ ำกัด เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
33556 ลงวันท่ี 13 มกรำคม 
2565

23 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 3 รำยกำร 4,600.00                เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญอุดมสำส์น ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญอุดมสำส์น เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
IV6500035 ลงวันท่ี 17 
มกรำคม 2565

24 จ้ำงท ำตรำยำง จ ำนวน 5 รำยกำร 900.00                  เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญอุดมสำส์น ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญอุดมสำส์น เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
IV6500034 ลงวันท่ี 17 
มกรำคม 2565

25 จ้ำงท ำตรำยำง จ ำนวน 5 รำยกำร 700.00                  เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญอุดมสำส์น ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญอุดมสำส์น เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
IV6500033 ลงวันท่ี 17 
มกรำคม 2565

26 จ้ำงท ำตรำยำง จ ำนวน 8 รำยกำร 1,252.34                เฉพำะเจำะจง บริษัท ออฟฟิศ คีปเปอร์ จ ำกัด บริษัท ออฟฟิศ คีปเปอร์ จ ำกัด เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
TX652001-062 ลงวันท่ี 24 
มกรำคม 2565


